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Περίληψη 
Γονείς και εκπαιδευτικοί μοιράζονται ένα κοινό στόχο: τη βελτίωση του παιδιού – μαθητή, 

τόσο μαθησιακά, όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησης και συναισθηματικής ισορροπίας. Η 
επικοινωνία ανάμεσα στα δύο μέρη είναι πολύ σημαντική, καθώς μία σχέση συνεργασίας 
είναι κομβικής σπουδαιότητας.  

Γονείς και εκπαιδευτικοί διαφωνούν στην βαθμολόγηση, τη συμπεριφορά, την επιμέλεια, 
τη  συμμετοχή  του  μαθητή  στο  μάθημα  και  στην  κοινωνικότητά  του  μέσα  στο  σχολικό 
περιβάλλον.  Χωρίς  να  το  γνωρίζουν,  χρησιμοποιούν  τη  διαπραγμάτευση  θέσης  ή  την 
αρχετυπική διαπραγμάτευση.  

Σε  αυτή  την  εργασία,  ερευνώνται  κυρίως  δύο  θέματα.  Η  μέθοδος  η  οποία  είναι 
περισσότερο  κοινή  ανάμεσα  σε  διαφορετικούς  τύπους  προσωπικότητας  γονέων  και 
δασκάλων  και  το  πώς  αυτή  επηρεάζει  την  επικοινωνία  ανάμεσα  στις  δύο  πλευρές  και 
αντίστοιχα τη σχολική ζωή του παιδιού.  

Στο  πρώτο  μέρος  της  έρευνας  χρησιμοποιούμε  ερωτηματολόγια,  ενώ  στο  δεύτερο 
κάνουμε  συνεντεύξεις  σε  γονείς  και    εκπαιδευτικούς  μαθητών  δημοτικού  σχολείου.  Η 
ανάλυση  των  δεδομένων  μας  δείχνει  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τις 
διαπραγματευτικές αντιλήψεις γονέων και δασκάλων. 

Λέξεις κλειδιά: Γονική εμπλοκή, αρχετυπική διαπραγμάτευση, σχολική επικοινωνία 

Εισαγωγή‐ Η αξία της διαπραγμάτευσης 
Στη  ζωή μας διαπραγματευόμαστε περισσότερο απ’ ότι  νομίζουμε. Η διαπραγμάτευση 

είναι  ένας  τρόπος  να  ικανοποιήσουμε  τις  ανάγκες  μας  και  να  πετύχουμε  αυτά  που 
επιθυμούμε. Είμαστε όλοι μέρος ενός δικτύου σχέσεων και στηριζόμαστε στη βοήθεια των 
άλλων  ανθρώπων.  Παρομοίως,  οι  άλλοι  άνθρωποι  έχουν  τις  δικές  τους  ανάγκες  και 
επιθυμίες. 

Η  διαπραγμάτευση  είναι  μία  μορφή  πειστικής  επικοινωνίας.  Είναι  ένας  τρόπος  να 
πείσουμε τους άλλους, να κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς να κάνουν. Ως εκ τούτου, απαιτεί από 
εμάς,  να  κάνουμε  ερωτήσεις,  να  ανταλλάσσουμε  πληροφορίες,  να  διαμορφώνουμε 
προτάσεις, να διαβάζουμε τη γλώσσα του σώματος και τέλος να επηρεάζουμε ή ακόμα και 
να  πείθουμε.  Απαιτείται  ενσυναίσθηση,  συμπάθεια,  κατανόηση,  γνώση,  διορατικότητα, 
διπλωματία, όπως και διακριτικότητα. 

Η διαπραγμάτευση, ως ένα εργαλείο στη σύγχρονη ελληνική σχολική πραγματικότητα, 
έχει  μία συνεχώς αυξανόμενη αξία.  Υπάρχει  μία  εξελισσόμενη αλλαγή στην  εκτίμηση  της 
γονικής εμπλοκής και  τον ρόλο της σε διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης, δημιουργώντας 
θέματα  συγκρουόμενων  απόψεων  μεταξύ  γονέων  και  εκπαιδευτικών.  Η  γνώση  τεχνικών 
διαπραγμάτευσης και από τα δύο μέρη, γονείς και δασκάλους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μία εποικοδομητική λύση αυτών των διαφορών. Αφού ο φανερός τουλάχιστον στόχος, είναι 
κοινός, δηλαδή η σχολική πρόοδος και η ψυχική ηρεμία του μαθητή.  
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Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των διαπραγματεύσεων 
Στο  πεδίο  της  διαπραγμάτευσης,  ο  Howard  Raiffa  και  ο  Robert  Axelrod  εξέτασαν  τη 

θεωρία  των  παιγνίων  σε  συνδυασμό  με  το  μοντέλο  της  λογικής  επιλογής  (Raiffa,  1982, 
Axelrod, 1984). O Axelrod μερικά χρόνια αργότερα παρατήρησε τα όρια αυτού του μοντέλου, 
σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι τείνουν περισσότερο να είναι προσαρμοστικοί, παρά λογικοί 
στη λήψη αποφάσεων (Axelrod, 1984). 

Οι  καθηγητές  του  Harvard  University,  Roger  Fisher  και William Ury,  παρουσίασαν  την 
αρχετυπική διαπραγμάτευση, που στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των ανθρώπων. Αυτό έγινε 
μέσα από το βιβλίο τους ‘Getting to yes’, που είναι πρωτοπόρο στο πεδίο διαχείρισης των 
συγκρούσεων  (Fisher  &  Ury,  1981).  Οι  Fisher  και  Ury,  πρότειναν  ένα  λογικό  μοντέλο 
διαπραγμάτευσης  για  κάθε  περίπτωση  διαφωνίας,  από  ένα  γεωπολιτικό  θέμα,  μέχρι  ένα 
διαζύγιο,  ή  μια  εργασιακή  διαφωνία.  Το  αίσθημα  της  διαμάχης,  από  τη  στιγμή  που 
αναγνωρίζεται,  μετριάζεται  και  ελαχιστοποιείται  όσο  είναι  δυνατό,  για  χάρη  της 
αιτιολογημένης ανάλυσης και συζήτησης, που προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα.  

Στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία, το ενδιαφέρον για τη διαπραγμάτευση έχει αυξηθεί 
θεαματικά  τα  τελευταία  χρόνια,  με  προγράμματα  όπως  το  «Influence  and  Negotiation 
Strategies program» στο πανεπιστήμιο Stanford, «Successful Negotiation Essential Strategies 
and Skills» στο πανεπιστήμιο του Michigan και το πιο δημοφιλές και σημαντικό απ' όλα το 
«Program on Negotiation  (PON)» που  είναι  σύμπραξη  τριών πανεπιστημίων,  της Νομικής 
σχολής του Harvard, του Massachusetts Institute of Technology (MIT) και του Tufts University. 

Στην  Ελλάδα  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  παρέχει  ένα  πρόγραμμα  εξ 
αποστάσεων  με  τίτλο  ‘Δίπλωμα  στις  διαπραγματεύσεις’,  το  ΕΚΠΑ  παρέχει  ένα  επίσης  εξ 
αποστάσεως πρόγραμμα με  τίτλο  ‘Διεθνείς  και  επαγγελματικές διαπραγματεύσεις’  και  το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει μάθημα με τίτλο ‘Διαπραγματεύσεις και διαχείριση κρίσεων 
στην πολιτική και τα οικονομικά’.  

Διαπραγμάτευση θέσης και αρχετυπική διαπραγμάτευση 
Σύμφωνα με το βιβλίο των Roger Fisher και William Ury, ‘Getting to yes’ οι κύριες μέθοδοι 

της διαπραγμάτευσης είναι η διαπραγμάτευση θέσης και η αρχετυπική διαπραγμάτευση. 
Η διαπραγμάτευση θέσης  –  συχνά αναφέρεται  και ως διανεμητική διαπραγμάτευση – 

περιλαμβάνει τη διαφωνία βασισμένη πάνω σε μία θέση. Κάθε πλευρά παίρνει μία ακραία 
θέση ανάλογη με αυτά που θέλει  να πετύχει,  τις ανάγκες  της  και  τους περιορισμούς  της. 
Αυτές οι θέσεις είναι σχεδόν πάντα στο αντίθετο άκρο από τις αντίστοιχες της άλλης πλευράς. 
Οι δύο πλευρές μεταχειρίζονται τη διαπραγμάτευση σαν ένα παιχνίδι μηδενικού συνόλου, 
στο οποίο μόνο ο ένας μπορεί να κερδίσει, όπως περιγράφεται στην θεωρία των παιγνίων. 
Οι  διαπραγματεύσεις  θέσης,  περιγράφονται  και  από  το  μοντέλο  της  προκαθορισμένης 
σταθερής πίτας. 

Η αρχετυπική διαπραγμάτευση είναι ένας άλλος τύπος διαπραγμάτευσης, στον οποίο τα 
δύο μέλη εργάζονται μαζί σε μία συμφωνία που θα στηρίζεται αρχικά στις αξίες, αλλά και θα 
αφήνει και τους δύο ευτυχισμένους με το αποτέλεσμα, όπως και με το επίπεδο της σχέσης 
τους.  Αντί  να  σκέφτονται  με  όρους  θέσεων,  σκέφτονται  με  όρους  ενδιαφερόντων  και 
προβλημάτων. Αντίθετα, με τα παιχνίδια μηδενικού συνόλου, η αρχετυπική διαπραγμάτευση 
δεν αφήνει κανένα από τα δύο μέρη σε χειρότερη θέση από αυτήν που είχε πριν ξεκινήσει η 
διαπραγμάτευση. Μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί, όσον αφορά στην αναλογία της πίτας, 
από το ότι τα δύο μέρη συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μία μεγαλύτερη και αμοιβαία 
ωφέλιμη πίτα την οποία θα μοιραστούν στο τέλος (Long, 2013). 

Η αρχετυπική διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση αξιών (principled negotiation) ορίζεται 
από τέσσερα βασικά σημεία (Fisher & Ury, 1981): 

α. Άνθρωποι: Ξεχώρισε τους ανθρώπους από τα προβλήματα. 
β. Ενδιαφέροντα: Εστίασε στα ενδιαφέροντα και όχι στις θέσεις. 
γ. Επιλογές: Δημιούργησε μια ποικιλία πιθανών λύσεων με αμοιβαίο κέρδος. 
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δ.  Κριτήρια:  Επέμεινε  ότι  το  αποτέλεσμα  θα  ορίζεται  από  κάποιες  αντικειμενικές 
σταθερές.  

Τακτικές διαπραγμάτευσης 
Οι άνθρωποι που ξεκινούν να διαπραγματευτούν για ένα θέμα χρησιμοποιούν τακτικές, 

τις περισσότερες φορές χωρίς να γνωρίζουν ποια μέθοδο ακολουθούν.  
Οι περισσότερο συνηθισμένες τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης είναι: 
α.  Η  τακτική  της  σιωπής.  Αποφεύγουμε  να  αποκαλύψουμε  πληροφορίες  χωρίς  να  το 

θέλουμε.  
β.  Σκόπιμη  επίδειξη  συναισθημάτων  και  αντιδράσεων.  Θέλουμε  να  επηρεάσουμε  την 

άλλη πλευρά, κάνοντάς τους να νομίζουν ότι γνωρίζουν τις προτιμήσεις μας. 
γ. Σκόπιμη επίδειξη πληροφοριών για την πλευρά μας. 
δ.  Μεγιστοποίηση  της  αξίας  της  προσφοράς  μας  και  συγχρόνως  ελαχιστοποίηση  των 

κερδών μας. 
ε. Μεγιστοποίηση του κόστους για την άλλη πλευρά από τη μη επίτευξη συμφωνίας. 
στ. Απειλές, Παγίδες. Προσπαθούμε να φοβίσουμε τους άλλους και να τους κάνουμε να 

υποχωρήσουν.  
ζ. Επιθετική συμπεριφορά. Είναι η πίεση για υποχώρηση της άλλης πλευράς και απαίτηση 

για καλύτερες προσφορές. 
η. Ψευδείς πληροφορείες, δηλώσεις και στοιχεία. 
θ.  Τελεσίγραφο.  Προσπαθούμε  να  πείσουμε  την  άλλη  πλευρά  χρησιμοποιώντας  την 

έλλειψη χρόνου ως απειλή. 
Οι  πιο  συχνές  τακτικές  για  ανθρώπους  που  χρησιμοποιούν  την  αρχετυπική 

διαπραγμάτευση είναι: 
α.  Ξεχωρίζουμε  τους  ανθρώπους  από  τα  προβλήματα.  Χρησιμοποιούμε  την  ενεργή 

ακρόαση,  την  κατανοητή  ομιλία,  το  ενδιαφέρον  για  τις  ανησυχίες  των  άλλων,  το  χτίσιμο 
σχέσης συνεργασίας και τη στοχευμένη ομιλία για να οδηγηθούμε στις λύσεις. 

β. Μιλάμε  για  τις αντιλήψεις  της άλλης πλευράς.  Τα δύο μέρη πρέπει  να μπορούν  να 
τοποθετήσουν τους εαυτούς τους στις θέσεις των άλλων. 

γ.  Ζητάμε  τη  συμμετοχή  της  άλλης  πλευράς.  Ζητάμε  τις  συμβουλές  τους  και  τους 
ενθαρρύνουμε, όπου αυτό είναι δυνατό. 

δ.  Προσδιορίζουμε  τα  αισθήματα.  Τα  δικά  μας  και  της  άλλης  πλευράς.  Πρέπει  να 
επιτρέψουμε στην άλλη πλευρά, να μπορέσει να εκφράσει αυτό που νιώθει. 

ε.  Ψάχνουμε  για  τα  ενδιαφέροντα.  Όταν  ένα  πρόβλημα  προσδιορίζεται  με  όρους 
ενδιαφερόντων των δύο πλευρών, τότε είναι πιθανότερο να βρεθεί μία λύση που θα τους 
ικανοποιεί και τους δύο. 

στ.  Χρησιμοποιούμε  την  ενεργή ακρόαση. Αυτή θα μας βοηθήσει  να  καταλάβουμε  τις 
αντιλήψεις  των άλλων,  να αισθανθούμε  τα αισθήματά  τους  και  να ακούσουμε αυτά που 
έχουν να πουν. 

ζ. Μιλάμε για τα δικά μας ενδιαφέροντα. Εάν θέλουμε η άλλη πλευρά να υπολογίζει τα 
ενδιαφέροντά μας, τότε πρέπει να τα εξηγούμε με σαφήνεια. 

η. Αποφεύγουμε τις απειλές. Κάθε πλευρά πρέπει να αποφεύγει τις κατηγορίες και τις 
επιθέσεις στην άλλη, μιλώντας μόνο για τη δική της πλευρά. 

θ.  Χρησιμοποιούμε  αντικειμενικά  κριτήρια.  Αποφάσεις  που  βασίζονται  σε  λογικές 
σταθερές είναι ευκολότερο να γίνουν αποδεκτές και από τα δύο μέρη. 

ι. Χτίζουμε μία σχέση εργασίας. Όσο πιο γρήγορα μετατρέψουμε ένα ξένο σε κάποιον που 
γνωρίζουμε, τόσο ευκολότερη γίνεται η διαπραγμάτευση. 

ια. Ψάχνουμε για αμοιβαίο όφελος. Ως διαπραγματευτές πρέπει πάντα να ψάχνουμε για 
λύσεις οι οποίες θα αφήνουν και τα δύο μέρη ικανοποιημένα. 
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Γονική εμπλοκή 
Οι  έρευνες  έχουν  δείξει,  ότι  η  γονική  εμπλοκή  είναι  σημαντική  για  την  μάθηση  των 

παιδιών, για τη συμπεριφορά τους στο σχολείο και τους σχολικούς στόχους τους. Τα παιδιά 
γίνονται περισσότερο πετυχημένοι μαθητές σε όλα τα σχολικά επίπεδα, αν οι γονείς τους 
συμμετέχουν στο σχολείο και ενθαρρύνουν την εκπαίδευση και τη μάθηση στο σπίτι, όποιο 
και  αν  είναι  το  εκπαιδευτικό  και  κοινωνικό  επίπεδο  των  γονιών  τους  (Dauber &  Epstein, 
1989). 

Για να ορίσουμε την γονική εμπλοκή, χρησιμοποιούμε την τυπολογία της Epstein (Epstein, 
2001), η οποία καθορίζει έξι τύπους εμπλοκής και παρουσιάζει μερικές πρακτικές και δράσεις 
για να περιγράψει την εμπλοκή περισσότερο ολοκληρωμένα. 

α. Ανατροφή. Η οικογένεια, όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών, δημιουργεί στο 
σπίτι συνθήκες που ευνοούν τη μάθηση. 

β.  Επικοινωνία  σχολείου  –  οικογένειας.  Δημιουργία  ενός  αμφίδρομου  συστήματος 
επικοινωνίας, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η ενημέρωση των γονέων για το σχολικό 
πρόγραμμα γενικά, καθώς και την πρόοδο του παιδιού τους ειδικότερα. 

γ. Εθελοντική προσφορά των γονέων στο σπίτι. Κάθε μορφή υποστήριξης που μπορούν 
να παρέχουν οι γονείς στο σχολείο. 

δ.  Μάθηση  στο  σπίτι.  Παροχή  πληροφορικών  και  γνώσεων  στους  γονείς,  για  το  πώς 
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, όταν αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 
ορισμένες ασκήσεις ή κάποια μαθήματα. Εδώ, εντάσσονται και οι προσπάθειες των γονέων 
να αναπτύξουν στα παιδιά τους δεξιότητες που θεωρούνται σημαντικές. 

ε.  Λήψη  κοινών  αποφάσεων  γονέων  –  εκπαιδευτικών.  Η  συμμετοχή  των  γονέων  σε 
διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  στο  σχολείο  επιτυγχάνεται  με  τη  συμμετοχή  στη  σχολική 
επιτροπή ή στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 

στ.  Συνεργασία  σχολείου  –  οικογένειας  –  κοινότητας.  Χρησιμοποίηση  και  αξιοποίηση 
πόρων  ή  υπηρεσιών  του  Δήμου  ή  της  Περιφέρειας  προς  όφελος  των  μαθητών,  των 
οικογενειών τους και γενικά του σχολείου.  

Η τυπολογία αυτή, αναπτύχθηκε από την Joyce Epstein του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, 
για  να  βοηθήσει  τους  εκπαιδευτές  στην  ανάπτυξη  του  σχολείου  και  στα  προγράμματα 
συνεργασίας με τις οικογένειες των μαθητών. Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ο πιο 
συνηθισμένος  τύπος  γονικής  εμπλοκής,  είναι  η  επικοινωνία  σχολείου  –  οικογένειας.  Οι 
γονείς, επικοινωνούν με το σχολείο και τους δασκάλους σε μία τυπική ή όχι βάση, για να 
πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με τα παιδιά τους, ή για να εκφράσουν τις ανησυχίες 
τους και τα παράπονά τους σε σχέση με τα σχολικά θέματα. Η ανατροφή, όπως την ορίζει η 
Epstein, και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, δεν έχουν ακόμη τόσο μεγάλο ρόλο στο 
ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Η  εθελοντική  προσφορά  των  γονέων,  επίσης  δεν  έχει 
κάποια τυπική φόρμα στα ελληνικά σχολεία και αναφέρεται μόνο σε μεμονωμένους γονείς 
οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν. Τέλος, αρκετοί γονείς βοηθούν τα παιδιά τους στο 
διάβασμα  στο  σπίτι  με  ένα  τρόπο  που  σπάνια  ορίζεται  από  το  σχολείο  και  συνήθως 
κατευθύνεται από τον δάσκαλο της τάξης, μία πρακτική η οποία συνδέεται απευθείας με την 
επικοινωνία. 

Διαπραγμάτευση ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς 
Τόσο  οι  γονείς,  όσο  και  οι  εκπαιδευτικοί,  συχνά  διαφωνούν  για  τις  ακαδημαϊκές 

προοπτικές του παιδιού. Βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και όταν 
συναντώνται, ο καθένας προσπαθεί να πείσει τον άλλο για το δίκιο του. Αν και οι δύο έχουν 
τον ίδιο στόχο, που είναι η βελτίωση του παιδιού – μαθητή, έχουν διαφορετικές εμπειρίες 
από  την  καθημερινότητά  του,  διαφορετικές  σχέσεις  με  αυτό  και  μερικές  φορές 
επικεντρώνονται  σε  διαφορετικές  πλευρές  της  προσωπικότητας  του  παιδιού  και  ίσως  να 
διαφέρουν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικο‐οικονομικό επίπεδο.΄ 

Οι  διαφωνίες ανάμεσα στους  εκπαιδευτικούς  και  τους  γονείς,  αναφέρονται  στα πέντε 
στοιχεία της ακαδημαϊκής επιτυχίας του παιδιού – βαθμολογία, συμπεριφορά, συμμετοχή, 
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επιμέλεια και κοινωνικότητα. Μερικοί γονείς πιστεύουν ότι οι βαθμοί του παιδιού θα έπρεπε 
να  είναι  καλύτεροι,  μερικοί  εκπαιδευτικοί  πιστεύουν  ότι  ο  μαθητής  θα  έπρεπε  να  είναι 
περισσότερο ήσυχος μέσα στην τάξη. Το πρόβλημα δημιουργείται, όταν η άλλη πλευρά έχει 
μία  διαφορετική  γνώμη,  συχνά  στο  αντίθετο  άκρο.  Τότε  οι  δύο  πλευρές  συναντώνται, 
συνήθως στο σχολείο και οι σχετικές ερωτήσεις που προκύπτουν είναι: 

α. Πώς φέρονται σε αυτή τη συνάντηση; 
β. Πώς θα έπρεπε να φερθούν; 
γ.  Οι  ενέργειές  τους  ταιριάζουν  με  τις  τακτικές  ενός  διαπραγματευτή  θέσης,  ή  με  τις 

τακτικές ενός αρχετυπικού διαπραγματευτή; 
Οι περισσότερες έρευνες σε σχέση με τη γονική εμπλοκή δείχνουν τη σημασία αυτής της 

εμπλοκής  για  τα  παιδιά,  αλλά  επίσης  δείχνουν  την  σημασία  ενός  καλού  επικοινωνιακού 
επιπέδου ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο (Countryman & Elish‐Piper, 1998, Chrispeels, 
1996, Greene & Tichenor, 2003, Eptsein, 2001, Poulou & Matsagouras, 2007). Διαβάζοντας τα 
βασικά σημεία κάθε διαπραγματευτικής μεθόδου, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι η 
μέθοδος  που  ταιριάζει  περισσότερο  στο  σχολικό  περιβάλλον  είναι  η  αρχετυπική 
διαπραγμάτευση. Γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν για χάρη των παιδιών 
και αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο σχέσεων μεταξύ 
τους. Μόνο η αρχετυπική διαπραγμάτευση μπορεί να εγγυηθεί αυτό το επίπεδο σχέσεων. Η 
διαπραγμάτευση θέσεων ίσως οδηγήσει σε σύγκρουση, αν κανείς δεν υποχωρεί, ή οι δύο 
πλευρές χρησιμοποιούν τις απειλές και τις επιθετικές τακτικές της διαπραγμάτευσης θέσης. 

Πολλές μελέτες, έχουν δείξει την σημασία του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων και 
των κοινωνικο‐οικονομικών χαρακτηριστικών τους. Οι περισσότερο μορφωμένοι γονείς, ίσως 
να  πιστεύουν  ότι  ήδη  βοηθούν  αρκετά  τα  παιδιά  τους,  ενώ  οι  λιγότερο  μορφωμένοι 
δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο, αν οι δάσκαλοι τους έλεγαν πώς 
να  το  κάνουν  (Dauber  &  Epstein,  1989).  Το  επίπεδο  και  το  είδος  της  γονικής  εμπλοκής, 
επηρεάζεται από το εκπαιδευτικό και κοινωνικο‐οικονομικό επίπεδο των γονέων (Albert & 
Luzzo,  1999,  Lareau,  1996,  2003). Δεν υπάρχουν παρόμοιες  έρευνες που  να  εξετάζουν  τη 
σημασία  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  των  εκπαιδευτικών  ή  των  κοινωνικο‐οικονομικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής του σχολείου.  

Οι υποθέσεις που κάναμε για αυτή τη μελέτη είναι: 
α.  Γονείς  και  εκπαιδευτικοί  με  υψηλό  εκπαιδευτικό  επίπεδο,  συνήθως  λύνουν  τις 

διαφορές  τους  χρησιμοποιώντας  τακτικές  αρχετυπικής  διαπραγμάτευσης,  ενώ  αυτοί  που 
έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, χρησιμοποιούν τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης. 

β. Τα σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό κοινωνικο‐οικονομικό επίπεδο, έχουν 
γονείς  και  εκπαιδευτικούς  που  διαπραγματεύονται  με  τακτικές  αρχετυπικής 
διαπραγμάτευσης, ενώ εκείνα που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικο‐οικονομικό 
επίπεδο  έχουν  γονείς  και  εκπαιδευτικούς  που  διαπραγματεύονται  με  τακτικές 
διαπραγμάτευσης θέσης. 

γ. Γονείς και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικές τακτικές, ανάλογα με τον τύπο 
προσωπικότητας της άλλης πλευράς. 

δ. Άνδρες και γυναίκες δεν έχουν διαφορές, όσο αφορά στις διαπραγματευτικές τακτικές 
τους. 

Μεθοδολογία έρευνας 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία στην περιοχή της Νίκαιας στο χρονικό 

διάστημα Οκτώβριος 2018 – Νοέμβριος 2018.  
Στο  πρώτο  στάδιο  διανεμήθηκαν  150  ερωτηματολόγια  σε  γονείς  και  άλλα  τόσα  σε 

εκπαιδευτικούς. Από τα 150 ερωτηματολόγια των γονέων συλλέχθηκαν τα 107 και από τα 
αντίστοιχα των εκπαιδευτικών, συλλέχθηκαν τα 102. Εκτός από τη μέθοδο διαπραγμάτευσης 
που χρησιμοποιείται από κάθε πλευρά, ερευνήθηκε η σχέση που μπορεί να έχει αυτή με 
άλλους παράγοντες, δηλαδή το φύλο και η ηλικία του ερωτώμενου, η συνοικία που διαβιεί, 
το μορφωτικό του επίπεδο, η ενσυναίσθησή του, και το πώς αντιδρά ανάλογοα με το πώς 
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του συμπεριφέρεται ο συνομιλητής του. Τα ερωτηματολόγια έχουν συμπληρωθεί από 102 
εκπαιδευτικούς, από τους οποίους οι 31 ήταν άντρες (30%) και οι 71 γυναίκες (70%) και 107 
γονείς, 29 άντρες (27%) και 78 γυναίκες (73%). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κατείχαν το 
βασικό μόνο πτυχίο  (80‐78%) και η πλειοψηφία των γονέων είχε μόνο το απολυτήριο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (74‐69%). Ορισμένα σχολεία ανήκαν στις υψηλές κοινωνικο‐
οικονομικά περιοχές  (Νεάπολη, Άγιος Φίλιππας)  (22 εκπαιδευτικοί  και 57  γονείς),  ενώ  τα 
υπόλοιπα στις χαμηλές κοινωνικο‐οικονομικά περιοχές (Ευαγγελίστρια, Μητρόπολη, Άσπρα 
Χώματα, Άγιος Γεώργιος) (80 εκπαιδευτικοί και 50 γονείς). 

Η  συνηθέστερη  ηλικία  των  εκπαιδευτικών  ήταν  μεταξύ  45  και  54  χρόνων  και  η 
πλειοψηφία  των  γονέων  ανήκε  στην  ηλικιακή  ομάδα  μεταξύ  35  και  44  χρόνων.  Οι 
ερωτώμενοι απάντησαν σε ερωτήσεις για την συμπεριφορά τους απέναντι σε δογματικό ή 
συνεργατικό  συνομιλητή,  το  επίπεδο  συναισθηματικής  νοημοσύνης  τους,  την  χρήση  από 
αυτούς  του  θεμελιώδους  σφάλματος  απόδοσης  και  την  χρησιμοποίηση  τακτικών 
αρχετυπικής ή διαπραγμάτευσης θέσεων. 

Σε δεύτερο στάδιο, λήφθηκαν συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο 11 ατόμων (6 
εκπαιδευτικών και 5 γονέων). 

Ευρήματα 
Από τα ερωτηματολόγια, διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί (95%) (Σχήμα 1) όσο και 

οι γονείς (98%) (Σχήμα 2), χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις διαπραγματευτικές τακτικές 
της αρχετυπικής διαπραγμάτευσης. 

 

Σχήμα 1:  Εκπαιδευτικοί ‐ τακτικές              Σχήμα 2:  Γονείς – τακτικές 

 

Κάθε ερωτώμενος, απαντώντας στις ερωτήσεις που κρίνουν τις τακτικές του, μπορεί να 
διαφοροποιείται  από  ερώτηση  σε  ερώτηση  και  σε  κάποια    να  απαντά  χρησιμοποιώντας 
τακτική διαπραγμάτευσης θέσης, ενώ σε κάποια άλλη να απαντά χρησιμοποιώντας τακτική 
αρχετυπικής διαπραγμάτευσης. Υπολογίζοντας τα ποσοστά των απαντήσεων που ανήκουν 
σε  τακτικές  αρχετυπικής  διαπραγμάτευσης,  βλέπουμε  πως  ένα  ποσοστό  61%  για  τους 
εκπαιδευτικούς  (Σχήμα  3)  και  71%  για  τους  γονείς  (Σχήμα  4),  χρησιμοποιεί  αποκλειστικά 
τεχνικές αρχετυπικές. Οι υπόλοιποι σε κάποιο ποσοστό, από 20% ως 80%, χρησιμοποιούν και 
τακτικές  διαπραγμάτευσης  θέσης.  Δεν  υπάρχει  σχεδόν  κανείς  ο  οποίος  να  χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης. 

 

Δ Θέσης
5%Αρχετυ

πική
95%

Σύνολο τακτικών 
εκπαιδευτικών

Δ 
Θέσης
2% Αρχετυ

πική
98%

Σύνολο τακτικών γονέων



International	Journal	of	Educational	Innovation	
 

Vol.	2	Issue	1	(2020)	
	 

14 

 

Σχήμα 3:  Εκπ/κοί‐Αρχετυπικές τακτ.       Σχήμα 4: Γονείς Αρχετυπικές τακτ. 

Το  φύλο  δεν  φαίνεται  να  παίζει  κάποιο  σημαντικό  ρόλο  στις  επιλογές  τακτικών  από 
εκπαιδευτικούς.  Ωστόσο,  παρατηρούμε  ότι  σε  αυτό  το  5%  των  εκπαιδευτικών  που 
χρησιμοποιούν  περισσότερο  τακτικές  διαπραγμάτευσης  θέσης,  ανήκουν  κυρίως  άντρες, 
δηλαδή 4 άντρες στους 31 (13%), ενώ μόλις 1 γυναίκα στις 71 (1%). Αντίθετα στους γονείς, 
κανένας  άνδρας  δεν  είχε  τακτικές  διαπραγμάτευσης  θέσης,  ενώ  2  γυναίκες  στις  78  (3%) 
χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές. Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της περιοχής στην οποία 
διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, δεν επηρεάζει τις διαπραγματευτικές τους τακτικές αφού, αυτοί 
που χρησιμοποιούν τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης, είναι στο ίδιο ποσοστό 5%, είτε στις 
χαμηλές  (2 στους 39), είτε στις υψηλές  (3 στους 58) σε επίπεδο περιοχές. Το επίπεδο της 
περιοχής δεν επηρεάζει ούτε τους γονείς, αφού οι δύο γονείς που απάντησαν με τακτικές 
διαπραγμάτευσης θέσης βρίσκονται στις υψηλού επιπέδου περιοχές, το ποσοστό όμως είναι 
πολύ μικρό για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν τις τακτικές 
διαπραγμάτευσης θέσης, ανήκουν στις δύο μεσαίες ηλικιακές κατηγορίες 35‐44 και 45‐54, 
ενώ οι αντίστοιχοι γονείς ανήκουν στις δύο χαμηλότερες ηλικιακές κατηγορίες. 

Στους  εκπαιδευτικούς,  ως  χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο  νοείται  το  να  έχουν  απλώς  το 
βασικό  πτυχίο  διορισμού,  ενώ  ως  υψηλό  μορφωτικό  επίπεδο  το  να  είναι  κάτοχοι 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Εκείνοι οι δάσκαλοι που χρησιμοποιούν κυρίως 
τακτικές  διαπραγμάτευσης  θέσης,  ανήκουν  στην  κατηγορία  του  χαμηλού  μορφωτικού 
επιπέδου,  5  στους  75  (6%),  ενώ  δεν  υπάρχει  κανείς  από  την  κατηγορία  του  υψηλού 
μορφωτικού  επιπέδου  που  να  χρησιμοποιεί  τέτοιες  τακτικές.  Στους  γονείς  δεν  υπάρχει 
διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών μορφωτικού επιπέδου, αφού, το δείγμα αυτών που 
χρησιμοποιούν τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης είναι ελάχιστο, 1 στους 73 για το χαμηλό 
επίπεδο και 1 στους 32 για το υψηλό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλό επίπεδο 
ενσυναίσθησης είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης, 
2  στους  79  (2%),  σε  σχέση  με  τους  εκπαιδευτικούς  που  έχουν  χαμηλό  επίπεδο 
ενσυναίσθησης, 3 στους 18 (14%). Στους γονείς εκτός του ότι το επίπεδο ενσυναίσθησης είναι 
χαμηλότερο, δεν φαίνεται αυτή να επηρεάζει τις τακτικές με τις οποίες διαπραγματεύονται 
τις  θέσεις  τους.    Οι  εκπαιδευτικοί  που  ενεργούν,  εφαρμόζοντας  το  σφάλμα  απόδοσης 
ευθύνης (αποδίδουν την ευθύνη για τα άσχημα που συμβαίνουν στους άλλους ενώ οι ίδιοι 
αναλαμβάνουν  την  ευθύνη  για  τα  καλά  που  συμβαίνουν),  δεν  έχουν  διαφορετική 
συμπεριφορά  από  τους  υπόλοιπους.  Οι  δύο  γονείς  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  τακτικές 
διαπραγμάτευσης θέσης ενεργούν και με βάση το σφάλμα απόδοσης ευθύνης. 

Υπολογίζοντας ξεχωριστά τις τακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς για 
κάθε τομέα της απόδοσης του παιδιού, βρίσκουμε τα πιο κάτω αποτελέσματα: 

Όταν η διαφωνία προκύπτει σε σχέση με την βαθμολογία του παιδιού, οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τακτικές θέσης σε ποσοστό 30% (Σχήμα 5), ενώ οι γονείς σε ποσοστό 13% 
(Σχήμα 6). 
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  Σχήμα 5: Εκπ/κοι ‐ Βαθμολογία                Σχήμα 6: Γονείς – Βαθμολογία 

Όταν  η  διαφωνία  προκύπτει  σε  σχέση  με  τη  συμπεριφορά  του  παιδιού,  τότε  οι 
εκπαιδευτικοί  είναι  διαπραγματευτές  θέσης  σε  ποσοστό  8%  (Σχήμα  7),  ενώ  οι  γονείς  σε 
ποσοστό 11% (Σχήμα 8).  

 

 

   Σχήμα 7: Εκπ/κοί ‐ Συμπεριφορά              Σχήμα 8: Γονείς – Συμπεριφορά 

Όταν  η  διαφωνία  προκύπτει  σε  σχέση  με  την  κοινωνικότητα  του  παιδιού,  τότε  οι 
εκπαιδευτικοί είναι διαπραγματευτές θέσης σε ποσοστό 11% , ενώ οι γονείς σε ποσοστό 17%. 

Όταν η διαφωνία προκύπτει σε σχέση με τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα, τότε οι 
εκπαιδευτικοί είναι διαπραγματευτές θέσης σε ποσοστό 12%, ενώ οι γονείς σε ποσοστό 10%. 

Τέλος, όταν η διαφωνία που προκύπτει αφορά στην επιμέλεια του παιδιού σε σχέση με 
τις εργασίες του, τότε οι εκπαιδευτικοί είναι διαπραγματευτές θέσης σε ποσοστό 24% (Σχήμα 
9), ενώ οι γονείς σε ποσοστό 17% (Σχήμα 10). 

 

 

Σχήμα 9: Εκπ/κοί ‐ Επιμέλεια            Σχήμα 10: Γονείς – Επιμέλεια 

Οι συνεντεύξεις σε μεγάλο βαθμό επιβεβαίωσαν τα δεδομένα του ερωτηματολογίου. Τα 
πρόσωπα  που  απάντησαν  στις  συνεντεύξεις,  σε  γενικές  γραμμές,  έδειξαν  ότι  έχουν 
αρχετυπική προσέγγιση στις σχέσεις τους με την άλλη πλευρά, είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε 
είναι γονείς.  
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Όλοι  κατανοούν  την  αναγκαιότητα  ύπαρξης  ενός  θετικού  κλίματος  στις  μεταξύ  τους 
σχέσεις και πως η επικοινωνία τους είναι απαραίτητη για την ανταλλαγή πληροφοριών και 
απόψεων σχετικών με την πορεία του μαθητή στο σχολείο και τη βελτίωσή του. Τα θέματα 
που  οι  εκπαιδευτικοί  θέλουν  να  πληροφορούνται  από  τους  γονείς  κατά  τη  διάρκεια  των 
συναντήσεών τους είναι: η κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι και οι σχέσεις που έχει  το 
παιδί στο οικογενειακό του περιβάλλον, ο τρόπος εργασίας στο σπίτι, τα προβλήματα που 
συναντά  το  παιδί  στη  μελέτη  του,  οι  μαθησιακές  ιδιαιτερότητες  και  τέλος  η  άποψη  του 
παιδιού για όσα συμβαίνουν στο σχολείο. Σημαντικά θέματα για τους γονείς που πρέπει να 
συζητιούνται  στην  επικοινωνία  τους  με  τους  εκπαιδευτικούς  είναι:  η  διαμόρφωση  του 
χαρακτήρα του παιδιού, όπως την παρατηρεί ο δάσκαλος, η συμπεριφορά του απέναντι στο 
δάσκαλο και τους συμμαθητές του, η επίδοσή του και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή 
να βελτιωθεί πρωτίστως μέσα από τη συνεργασία.  

Διαφωνία, σύμφωνα με  τους εκπαιδευτικούς, μπορεί  να υπάρξει όταν οι  γονείς  έχουν 
διαφορετική αντίληψη για το επίπεδο του παιδιού, για τη δυσκολία του μαθήματος ή των 
ασκήσεων    στο  σπίτι,  για  τη  διαφορετική  συμπεριφορά  του  παιδιού  μεταξύ  σπιτιού  και 
σχολείου,  για  την  αποδοχή  από  τους  γονείς  ότι  το  παιδί  τους  κάπου  υστερεί  και  για  τη 
διαφορετική  εκτίμηση  της  αξιολόγησης  του  παιδιού.  Οι  γονείς  υποστηρίζουν,  ότι  έχουν 
εμπιστοσύνη στους δασκάλους, σέβονται τη γνώμη τους και την υιοθετούν στις περισσότερες 
περιπτώσεις.  Ισχυρίζονται  ακόμα  ότι  όταν  έχουν  κάποια αντίρρηση  για  τις  μεθόδους  του 
δασκάλου, θα επιδιώξουν να το συζητήσουν μαζί του.  

Οι εκπαιδευτικοί ενοχλούνται, όταν κάποιος γονιός έχει διαφορετική άποψη σε σχέση με 
αυτούς όσον αφορά στη βαθμολογία  και στη συμπεριφορά  του παιδιού μέσα στην  τάξη. 
Πιστεύουν ότι μόνο αυτοί μπορούν να έχουν σωστή αντίληψη. Τους ενοχλεί επίσης, όταν οι 
γονείς εμπιστεύονται αποκλειστικά τα παιδιά τους σε αυτά που τους εκμυστηρεύονται για 
τη ζωή στην τάξη, πιστεύοντας ότι η γνώμη των παιδιών είναι μια διαστρεβλωμένη αλήθεια. 
Τέλος τους ενοχλεί, όταν οι γονείς συζητούν με άλλους γονείς και όχι με τους ίδιους για όσα 
γίνονται στο σχολείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα συχνά να διαμορφώνουν εσφαλμένη άποψη 
ερχόμενοι να συζητήσουν με το δάσκαλο. Όλοι, όμως, στο τέλος καταλήγουν στην πεποίθηση 
πως όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν εύκολα, μόνο όταν υπάρχει θετικό κλίμα και 
διάθεση  για  διάλογο.  Με  επιχειρήματα  θα  προσπαθήσει  να  πείσει  ο  ένας  τον  άλλο, 
πιστεύοντας όμως η κάθε πλευρά, πως ‐για τα θέματα που αναφέραμε πιο πάνω‐ αυτή θα 
καταφέρει να πείσει την άλλη. 

Συμπεράσματα 
Τόσο από το ερωτηματολόγια γονέων και εκπαιδευτικών, όσο από τις συνεντεύξεις που 

συγκεντρώσαμε,  είναι φανερή  η  μεγάλη  σημασία  αυτής  της  σχέσης  μεταξύ  σχολείου  και 
οικογένειας. Τόσο σε επίπεδο δομών, όσο και μεταξύ εκπαιδευτικού και γονέα σε επίπεδο 
προσώπων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συνεντεύξεων γονέων και εκπαιδευτικών, από 
τους έξι τύπους της γονικής εμπλοκής που διακρίνει η Epstein (Epstein, 1992, 1995, 1996, 
2001),  πρωταρχικό  ρόλο  έχει  η  επικοινωνία.  Μέσω  της  επικοινωνίας,  είναι  που  ο 
εκπαιδευτικός θα πάρει πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον, την ανατροφή του 
παιδιού, τον τρόπο μελέτης του, αλλά και τις  ιδιαιτερότητές του. Από την άλλη πλευρά, ο 
γονιός θα πληροφορηθεί για την επίδοση του παιδιού στο σχολείο, για τα προβλήματα που 
δημιουργούνται εκεί και για τον τρόπο που αυτός μπορεί να βοηθήσει, είτε στη μάθηση στο 
σπίτι, είτε στην ανατροφή του παιδιού. Η εθελοντική προσφορά των γονέων στο σχολείο, η 
συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων και η συνεργασία σχολείου, οικογένειας και 
κοινότητας, έρχονται σε δεύτερο χρόνο και προϋποθέτουν ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας.  

Οι  απαντήσεις  που  συγκεντρώσαμε  μέσω  των  ερωτηματολογίων,  αρχικά  ήταν 
συντριπτικές προς την πλευρά της αρχετυπικής διαπραγμάτευσης. Η μεγάλη πλειοψηφία των 
γονέων  (98%)  και  των  εκπαιδευτικών  (95%)  είναι  τύποι  αρχετυπικών  διαπραγματευτών, 
καθώς χρησιμοποιούν περισσότερο τις αντίστοιχες τακτικές.  
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Ωστόσο,  η  περισσότερο  λεπτομερής  ανάλυση  των  δεδομένων,  όπου  υπολογίζονται  τα 
ποσοστά  των αρχετυπικών απαντήσεων και όχι μόνο η μέση  τάση  του κάθε  ερωτώμενου 
προς τη μία πλευρά ή την άλλη, μας δείχνει ότι υπάρχει ένα ποσοστό 38% των εκπαιδευτικών 
και 24% των γονέων που χρησιμοποιεί κάποιες φορές και τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης. 
Αυτές οι περιπτώσεις που και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν επιθετικές και μη συνεργατικές 
τακτικές, είναι αρκετές για να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και εντάσεις. Εκείνο που μένει να 
εξετάσουμε,  είναι  τα πεδία στα οποία  χρησιμοποιούνται αυτές οι  τακτικές  και  τα πιθανά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσώπων που τις χρησιμοποιούν.  

Βλέπουμε,  πως  όσο  αφορά  τους  γονείς,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  τακτικών 
διαπραγμάτευσης θέσης, εμφανίζεται όταν διαπραγματεύονται για την κοινωνικότητα (17%) 
και  την  επιμέλεια  (17%)  των  παιδιών  τους.  Λιγότερο  απόλυτοι,  με  μικρότερο  ποσοστό 
τακτικών θέσης, είναι όταν διαπραγματεύονται τη συμμετοχή (10%), τη συμπεριφορά (11%) 
και τη βαθμολογία (13%) των παιδιών τους. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις των γονέων, αυτοί 
θεωρούν ότι έχουν καλύτερη άποψη για την μελέτη των παιδιών τους στο σπίτι (τουλάχιστον 
αυτοί που ασχολούνται με αυτή). Πιστεύουν ακόμα, ότι γνωρίζουν καλύτερα τον χαρακτήρα 
των παιδιών τους, όπως και το πώς αυτά αντιδρούν στις σχέσεις τους με τους μεγαλύτερους, 
αλλά και με τους συμμαθητές τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Ξέρω το παιδί μου, ξέρω 
πώς  είναι  στο δικό μου σπίτι  και  πώς  το  έχω βοηθήσει  να μελετήσει  το μάθημά  του  την 
προηγούμενη μέρα. Ευθύνη του δασκάλου είναι να βάζει τα ερωτήματα, έτσι ώστε αυτό να 
τα καταλαβαίνει», «Ακούω και τις δύο απόψεις. Αρχικά θα πιστέψω του παιδιού. Από κει και 
πέρα, αφού συζητήσω και με το δάσκαλο και ενδεχομένως και με κάποιον άλλο που θα είναι 
μπροστά, θα καταλήξω στην αλήθεια». Οι γονείς μερικές φορές αναγνωρίζοντας την υπεροχή 
των    εκπαιδευτικών  μέσα  στην  τάξη,  κρύβουν  την  αντίληψή  τους  ότι  οι  εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να επιλύσουν όλα τα προβλήματα (Μπρούζος, 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τακτικές διαπραγμάτευσης θέσης όταν αυτές αφορούν 
στη  βαθμολογία  (30%)  και  στην  επιμέλεια  (17%)  των  μαθητών.  Αυτά  τα  αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις από τον Μπρούζο (1998) ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την 
τάξη να καθιστούν υπεύθυνους τους γονείς για τις κακές επιδόσεις των μαθητών και αυτό 
υπονομεύει  την  επικοινωνία.  Περισσότερο  διαλλακτικοί,  με  λιγότερες  τακτικές 
διαπραγμάτευσης  θέσης,  είναι  όταν  αυτές  αφορούν  στη  συμπεριφορά  (8%),  στην 
κοινωνικότητα (11%) και στην συμμετοχή (12%) των μαθητών. Θεωρούν ότι αυτοί έχουν τον 
κύριο λόγο γι’ αυτά που συμβαίνουν μέσα στην τάξη και ενοχλούνται όταν οι γονείς έχουν 
διαφορετική γνώμη γι’ αυτά. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Με ενοχλεί η διαφορετική γνώμη 
των γονέων, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος της τάξης. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει μέσα στην τάξη και 
δεν μπορεί ο γονέας να μου πει τι συμβαίνει από αυτά που θα του πει το  παιδί, που ίσως 
είναι  διαστρεβλωμένη  αλήθεια...».  Οι  εκπαιδευτικοί  παραπονιούνται  για  την  ελλιπή 
ανταπόκριση των γονέων, συγχρόνως όμως θέλουν να έχουν εκείνοι τον κυρίαρχο ρόλο και 
έλεγχο της επικοινωνίας. Θεωρούν ότι «καλός γονέας» είναι αυτός που δεν παρεμβαίνει στο 
έργο του εκπαιδευτικού, αλλά το υποστηρίζει από απόσταση. 
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